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§ 1 Mötets öppnande 

Daniel Ström (styrIT) välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av mötets ordförande 

Josef Eklann (IT05) väljs som mötesordförande. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Hanna Kowalska Elleberg (styrIT) väljs som mötets sekreterare. 

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Max Witt (IT10) och Josefina Andreasson (IT10) väljs som mötets justerare tillika 

rösträknare. 

§ 5 Närvarande 

IT11: 13 

IT10: 15 

IT09: 4 

IT08: 4 

IT07: 2 

IT05: 1 

Totalt 39 personer närvarande. 

§ 6 Mötets behöriga utlysande 

Sektionen finner mötet behörigt utlyst. 

§ 7 Fastställande av mötets dagordning 

Sektionen fastställer dagordningen som den ser ut. 

§ 8 Adjungeringar 

Dan Li från kårledningen adjungeras in med närvaro- och yttranderätt. 
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§ 9 Meddelanden 

(a) styrIT delar ut intyg till ansvarsbefriade. 

(b) Daniel Bergqvist (IT10) säger att det varit svårt att hitta ansvariga till 

Alumnimiddagen. Om man är intresserad kan man kontakta ArmIT, styrIT eller 

NollKIT. 

(c) Dan Li berättar att det varit CHARM, att det finns planer på att bygga ut 

kårrestaurangen i sommar, att JA Pripps ska byggas ut i påsk med en extra våning, 

att studiemiljön kommer förbättras i hörsalarna, att teknologrepresentanter söks till 

kårens bolagsstyrelser, att masterrepresentanter rekryteras, att 16 mars är sista 

anmälningsdag till kårfullmäktige, samt att pubrudan nästa läsperiod flyttats till 

fredag. 

(d) styrIT meddelar att sökningsperioden till snIT och styrelsen kommer påbörjas i 

mars.  

§ 10 Verksamhetsplaner och budgetar 

(a) sexIT 12 

Ska ha sittningar, pubrunda med gasqueK, CM, Oktoberfest m.m. Finsittning på 

hösten. 

(b) P.R.I.T. 12 

Ska ha oktobersittning, pubrundor, pokerkvällar, provningar, fixa nya grupprummet 

och köket, fotbollskvällar m.m. 

(c) NollKIT 12 

Vill att nollan ska känna sig välkomna och hitta minst TVÅ vänner, förbättra 

nollfinalen och hajken m.m. Får mer pengar från programledningen i år. 

Sektionen godkänner verksamhetsplanerna och budgetarna som de ser ut. 

§ 11 Verksamhetsrapporter 

(a) styrIT 11/12 

Haft föreningsutbildning, reviderat av stadga, sektionsomstrukturering, utskott och 

möten. 

(b) snIT 11/12 

Haft möten, gjort om nomineringsprocessen till pedagogiska priset, haft finsittning, 

pluggkväll, planerat lärarfika.  

(c) P.R.I.T. 12 

Haft pubrunda, samarr med ArmIT, digIT och drawIT, tårtkalas, sålt semlor, gjort 

mat och fika till sektionsmöte. 

(d) NollKIT 12 

Har ätit mat tillsammans, diskuterat budget, gått på MoS-möte och NollK-kalas. 
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(e) sexIT 12 

Haft vikingasittning, gasquekickoff, networking. 

(f) digIT 11/12 

Haft aspning, LAN, filmkväll med P.R.I.T., buggfixar. 

(g) armIT 11/12 

Haft lunchföreläsningar med Volvo IT, mingelkväll, aspning, möten med företag. 

(h) frITid 11/12 

Sammanställt undersökning, spelat volleyboll och innebandy, ordnat lag till 

Chalmersmästerskap i spökboll. 

Sektionen finner att verksamhetsrapporterna kan läggas till handlingarna. 

§ 12 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

(a) NollKIT 11  

Revisorerna anser att NollKIT 11 bör bli ansvarsbefriade. 

NollKIT 11 har öppnat upp för samarr med andra sektioner, slagit ihop 

phaddergrupper, haft pluggkvällar, ordnat aspning med nytt arr.  

Utgifterna huvudsakligen på nollningen. Gick 20 000 plus totalt. Fördelade om 

pengarna lite, men på det stora hela blev budgeten ungefär som den satts.  

Sektionen beviljar ansvarsbefrielse för NollKIT 11.  

§ 13 IT-fanan 

Inget nytt från fangruppen.  

§ 14 Propositioner 

(a) Personval – person fördel mot vakant (2:a omröstningen) 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(b) Interpellation (2:a omröstningen) 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(c) Mindre omformuleringar 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(d) Förtydligande av ansvar för valberedningen 

Josef Eklann föreslår att man ska förtydliga vem som är ansvarig för att bereda 

kandidater till valberedning och revisorer, men inget tillägg eller förändring görs. 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 
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(e) Informationstillgänglighet 

Andreas Svanström (IT10) undrar varför man inte ska både sätta upp och lägga ut 

digitalt. Viktor Mellgren (styrIT) svarar att det är inte är rimligt att begära att 

protokoll från alla veckomöten ska sättas upp på anslagstavlan. 

Daniel Augurell (IT11) undrar hur mycket av det som ska anslås som faktiskt anslås. 

Daniel Ström svarar att det egentligen bara är sektionsmötesprotokollen i dagsläget. 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(f) Rättning av benämning av sektionskommittéer 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(g) Sektionsavgift 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(h) Utelämnande ur protokoll 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

(i) Årskursrepresentanter 

Sektionen bifaller propositionen i sin helhet. 

§ 15 Motioner 

(a) Innerdörr till Kajsabaren 

Jack Pettersson (IT10) lyfter motionen.  

Fiona Rolander (IT08) undrar hur man ska lösa problemet att Kajsabaren har 

permanent alkoholtillstånd. Jack Pettersson vet inte riktigt. 

Pierre Reimertz (IT10) föreslår att man istället kan köpa in dunjackor som kan 

hänga i Hubben. 

Fiona Rolander undrar om styrIT har något utlåtande i frågan. Daniel Ström svarar 

att P.R.I.T. har mycket att göra som det är, och föreslår att en arbetsgrupp med 

ledning av Jack Pettersson ska tillsättas för att utreda motionen. 

Sektionen bifaller motionen med ändringen att en speciell grupp ska tillsättas för att 

utreda frågan. 

Sektionen väljer in Jack Pettersson och Linus Färnstrand (IT07) till arbetsgruppen. 

(b) Fristående snIT 

Sektionen bifaller motionen i sin helhet. 

(c) snIT och årskursrepresentanter  

Sektionen bifaller motionen i sin helhet. 

§ 16 Personval 

(a) ArmIT 12/13 
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Valberedningen är nöjd med sammansättningen. 

Fiona Rolander ställer sig som intresserad av ordförandeposten. Hon presenterar sig. 

Hon vill gärna satsa på att hitta sektionssponsor.  

Daniel Bergqvist undrar hur hon ser på att slå ihop ArmIT med DAG och ARME. 

Fiona Rolander säger att hon spontant är emot det. 

John Johansson (IT10) undrar om hon ändrat inställning, eftersom hon under 

aspningen varit väldigt osäker på om hon velat söka. Fiona Rolander säger att hon 

har mycket annat att göra, men att hon känner att det här är värt att lägga tid på. 

Pierre Reimertz undrar hur hon känner för de andra sökande. Fiona Rolander säger 

att hon är väldigt nöjd med dem, och att hon hoppas att de tillsammans ska kunna 

hitta två medlemmar till under våren. 

Fiona Rolander lämnar lokalen, diskussionen är öppen.  

Max Witt säger att Fiona Rolander verkar väldigt engagerad och duktig. 

Viktor Mellgren säger att hon varit väldigt bra och drivande som tidigare ordförande 

i styrIT. 

Sektionen väljer in Fiona Rolander som ordförande i ArmIT. Valet var enhälligt.  

Julia Adamsson (IT08) ställer sig som intresserad av kassörsposten. Hon presenterar 

sig. Hon har ingen tidigare erfarenhet av kassörsarbete, men är intresserad av att lära 

sig.  

John Johansson säger att hon under aspningen varit osäker på om hon velat söka, 

och undrar hur det känns nu. Julia Adamsson säger att hon känner sig säker nu. 

Julia Adamsson lämnar rummet.  

Fiona Rolander säger att hon gärna sitter med Julia Adamsson som kassör. 

Sektionen väljer in Julia Adamsson som kassör i ArmIT. Valet var enhälligt.  

Malin Anker (IT10), Hanna Kowalska Elleberg och John Johansson ställer sig som 

intresserade av ledamotsposter. De presenterar sig. 

Alla utom Malin Anker lämnar lokalen. 

Malin Anker kan tänka sig att samarbeta med NollKIT angående bl.a. spons. Och 

hon fyller år idag! 

Malin Anker lämnar lokalen, John Johansson kommer in. 

John Johansson tycker det känns bra att sitta som ledamot. 

Han kan ta med sig erfarenhet och kontinuitet i föreningen. 

John Johansson tycker mycket om chalmeristmiddagen, men känner att den inte 

gagnar IT så mycket. Däremot är det en väldigt trevlig tillställning och han skulle 

gärna se att den finns kvar. 

John Johansson lämnar lokalen, Hanna Kowalska Elleberg kommer in. 

Hon tycker det verkar roligt att utveckla kommittén och vill hjälpa till i det arbetet. 

Sektionen är redo att gå till val. 

Samtliga väljs in enhälligt som ledamöter i ArmIT. 
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(b) digIT 12/13 

Valberedningen är nöjd med sammansättningen. 

Andreas Svanström ställer sig som intresserad av ordförandeposten. Han presenterar 

sig. 

John Johansson undrar hur han ser på att sitta som ordförande i två kommittéer 

samtidigt. Andreas Svanström tror att det kommer gå bra. 

Daniel Ström undrar hur han ser på att utveckla nytt kontra att ta hand om de system 

som finns. Andreas Svanström tycker att det är viktigast att ta hand om gamla 

system, men att det är roligt att utveckla nytt. 

Daniel Bergqvist undrar hur han ser på att ha fler LAN. Andreas Svanström tycker 

att det är positivt.  

Andreas Svanström lämnar lokalen.  

Paula Eriksson Imable (IT10) säger att han verkar vara en hyvens kille. 

Andreas Svanström väljs in som ordförande i digIT. Valet var enhälligt. 

Alexander Hederstaf (IT11) ställer sig som intresserad av kassör i digIT. Han 

presenterar sig. Han har erfarenhet av kassörsarbete. 

Alexander Hederstaf lämnar lokalen.  

Max Witt undrar hur Andreas Svanström ser på Alexander Hederstaf som 

kassörsposten. Andreas Svanström säger att han känner sig trygg med det. 

Alexander Hederstaf väljs in som kassör i digIT. Valet var enhälligt. 

Johan Andersson (IT11) ställer sig som intresserad av Hubbenansvarigposten. Han 

fyller också år idag! 

Erik Axelsson (IT07) undrar hur han kommer fungera med resten av gruppen. Johan 

Andersson säger att det kommer gå bra. 

Johan Andersson lämnar lokalen. 

Erik Axelsson säger att Johan Andersson är väldigt entusiastisk. 

Johan Andersson väljs in som Hubbenansvarig i digIT. Valet var enhälligt. 

Johan Brook (IT11) ställer sig som intresserad av Webbansvarigposten. Han 

presenterar sig. 

Erik Axelsson undrar om han har koll på vad digIT utför för arbete eftersom han 

missat mycket av aspningen. Johan Brook säger att han är ledsen över att han 

missade mycket, men han tror han har koll på arbetet ändå. 

Johan Brook lämnar lokalen. 

Johan Brook väljs in som Webbansvarig i digIT. Valet var enhälligt. 

Mattias Fridén (IT10), Erik Axelsson, Emil Johansson (IT11) och Jonathan Ström 

(IT08) - i sin frånvaro - ställer sig som intresserade av ledamotsposter i digIT. De 

presenterar sig. 

Alla utom Emil Johansson lämnar lokalen.  
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Andreas Svanström undrar vad Emil Johansson tycker att han kan tillföra digIT. 

Emil Johansson ser det som en chans att lära sig nya saker och hjälpa till.  

Paula Eriksson Imable säger att hon tycker det är kul att han söker digIT trots att han 

var tveksam till att söka P.R.I.T. först. Emil Johansson svarar ”mmmm…”. 

Emil Johansson lämnar lokalen, Mattias Fridén kommer in. 

Andreas Svanström frågar vilket hans favorit-OS är. Mattias Fridén svarar Ubuntu. 

Mattias Fridén lämnar lokalen, Erik Axelsson kommer in.  

Max Witt frågar om han kan det här med digIT nu. Erik Axelsson säger att han 

fortfarande inte vet hur alla system fungerar.  

Erik Axelsson svarar på frågor om Jonathan Ström, som inte är här eftersom han 

fyller år! Imorgon. 

Erik Axelsson lämnar lokalen.  

Andreas Svanström säger att det känns bra att ha med tre som har suttit förut, och att 

Emil Johansson också verkar bra. 

Samtliga väljs in enhälligt som ledamöter i digIT. 

§ 17 Övriga frågor 

Fiona Rolander säger att hon inte har så stor insikt i var styrIT gör, och undrar om det 

finns möjlighet att skicka ut nyhetsbrev. Mathias Forssén (styrIT) säger att styrIT pratat 

med programledningen om att få mejllistor, och de var positiva. Sedan dess har det lite 

fallit mellan stolarna. Daniel Ström säger att vi behöver diskutera frågan om att få ut 

information mer.  

Tobias Axell (IT09) säger att det finns en mobilladdstation i Hubben.  

Paula Eriksson Imable har ett önskemål om att vi ska sjunga för de tre närvarande 

födelsedagsbarnen. Sektionsmötet sjunger jättefint för dem 

§ 18 Mötets avslutande 

 Mötets avslutas den 23 februari, klockan 21:49. 


